
 

Er du en af Studenterlaugets to nye  

Aktivitetsansvarlige? 
 

Studenterlauget er Danmarks største studenterdrevne organisation, hvis formål er at skabe det mest 

attraktive studiemiljø på Aarhus BSS. Vi ønsker at hjælpe studerende til den bedst mulige start på karrieren 

gennem erhvervsrelevante jobs, hvor tidligere erfaring på ingen måde er et krav, men noget vi tilbyder.  

 

Er du kreativ, smilende og vild med projekthåndtering- og eksekvering? Vil du være med til at 

hjælpe med planlægningen af Danmarks Største Rusuge- og tur? Er du i stand til at arbejde under 

pres og klar på at være medansvarlig for ca. 1000 nye studerende?  

 

I tæt samarbejde med vores Rusuge- og Rusturansvarlige, har du som Aktivitetsansvarlig ansvaret 

for at skabe rammerne for en lang række aktiviteter målrettet de nye studerende samt instruktors. 

Disse aktiviteter rækker lige fra cases til den berømte iPod Battle, og giver mulighed for at du kan 

sætte dit præg på traditionerne i Rusugen og på Rusturen.  

 

Vi tilbyder:  

• En mulighed for at præge traditionerne ved Rusugen og Rusturen 

• Værdifuld erfaring inden for projektstyring, koordinering og partnerkontakt 

• Et udfordrende job med meget ansvar 

• En mulighed for at udvikle dine kommunikations- og ledelsesfærdigheder  

• En chance for at udvikle dit sociale og faglige netværk 

 

Vi forventer, at du er: 

• Tidligere instruktor ved Studenterlauget 

• I stand til at bevare overblikket i stressende situationer 

• God til at tage initiativ 

• Entusiastisk, kreativ og ansvarsfuld 

• Fri til at deltage i Introdagen d. 18. juni, Instruktordagene d. 19.-21. august, Rusugen d. 24.-

26. august samt Rusturen d. 18.-20. september 

 

Arbejdsbyrden vil være varierende over hele perioden med størst arbejdsbelastning op mod 

Rusugen og Rusturen. 

 

Kontakt 

Lyder dette som noget for dig? Så send gerne en motiveret ansøgning med vedlagt CV til 

rusugen@studenterlauget.dk senest den 15. marts 2020. Hvis du har nogle spørgsmål, så tøv ikke 

med at kontakte os på ovenstående e-mail.     

  

Læs venligst vores “recruitment policy” på www.studenterlauget.dk, inden du søger om jobbet.  
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